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Assumpte: nous grups recomanats per rebre la dosi de record de vaccí contra 
el SARS-CoV-2 
 
Senyor/Senyora, 
 
Amb relació a la situació epidemiològica actual, us comunic que en les darreres 
setmanes l’índex d’incidència de la COVID-19 mostra una tendència ascendent en 
tots els grups d’edat. No obstant això, el nombre de persones infectades en el 
grup d’edat de 60 a 69 anys que requereixen ser hospitalitzades és més del doble 
que en els grups d’edat de menys de 60 anys. 
 
Les dades disponibles a Espanya sobre l’efectivitat dels vaccins contra la COVID-19 
fan palesa una pèrdua de la protecció contra la infecció pel SARS-CoV-2 a partir 
dels 3-6 mesos de la pauta completa de vaccinació. Amb l’extensió de la variant 
delta, aquesta pèrdua d’efectivitat és més notòria en la població de més edat. En 
canvi, de moment es manté l’efectivitat contra l’hospitalització i la mort. 
 
El personal sanitari que fa feina als centres d’atenció primària i als d’atenció 
hospitalària i en les urgències extrahospitalàries i el personal sociosanitari que fa 
feina als centres d’ancians i de persones amb alguna discapacitat van ser els 
col·lectius que es prioritzaren per a la vaccinació, juntament amb les persones 
ingressades en aquests centres. Malgrat que l’objectiu de l’estratègia de 
vaccinació contra la COVID-19 és protegir contra les formes greus de la malaltia i 
la mort, també recull el principi de reciprocitat: és a dir, protegir especialment els 
que tenen riscs importants i càrregues addicionals amb relació a la COVID-19 
perquè es dediquen a tenir cura del benestar i la salut dels altres. 
 
L’administració d’una dosi de record s’associa a la reducció de la infecció pel 
SARS-CoV-2 a la segona setmana. Per tot això, el Ministeri de Sanitat ha decidit 
incloure la recomanació d’administrar una dosi de record als grups següents: 
− població de 60 a 69 anys 
− personal sanitari i sociosanitari 
− persones internes de centres sociosanitaris i sanitaris de centres diferents a 

les residències d’ancians 
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Actualment, les úniques dosis de record autoritzades per l’Agència Europea 
del Medicament (EMA) i indicades en les guies tècniques del Ministeri són les 
següents: 
− 0,25 ml de Spikevax, la meitat de la dosi habitual en primovaccinació, o bé 
− 0,3 ml de Comirnaty (dosi completa) 
 
A més, cal administrar les dosis de record seguint les indicacions següents: 

− Les dosis de record s’han d’administrar a partir dels 6 mesos de la darrera 
dosi de vaccí d’ARNm administrat en la pauta de primovaccinació. En cas 
d’haver rebut una dosi de vaccí de Janssen o dues dosis de Vaxzevria com a 
primovaccinació, la dosi de record es pot administrar a partir dels 3 mesos. 

− En aquests tres grups, no s’han de tenir en compte els antecedents 
d’infecció pel SARS-CoV-2. Per tant, aquestes persones han de rebre una dosi 
de record indistintament de si tenen antecedents de COVID-19 o si no en 
tenen. 

− En el cas de professionals embarassades, la informació sobre la tercera dosi 
és molt limitada. En qualsevol cas, sempre passats almenys 6 mesos, i 
independentment del vaccí previ, cal valorar de manera individualitzada i 
recomanar la vaccinació sobretot en cas de comorbiditats o en situacions de 
més risc de contagi. 

 
La campanya de vaccinació de la COVID-19 està en una etapa complexa quant a la 
casuística i molt exigent quant a la celeritat per tenir protegits els grups de 
població prioritaris, com ho són els professionals sanitaris i sociosanitaris. En 
acabat, caldrà continuar vaccinant altres grups de població molt amplis, entre 
d’altres els infants de menys de 12 anys. 
 
Per aquest motiu s’ha habilitat un dispositiu especial de vaccinació de 
professionals als hospitals de la xarxa sanitària publica de les Illes Balears que 
acaba el diumenge 12 de desembre de 2021. Després d’aquesta data, els 
professionals que no hagin rebut la dosi de record hauran de demanar cita, igual 
que la població general, de manera que no podrem garantir que hi tenguin 
prioritat. 
 
A partir de les 8.00 hores de demà, 3 de desembre, els professionals sanitaris i 
sociosanitaris del sistema públic i privat podran accedir al sistema d’autocitació 
digital BitCita (www.citavacunacovid.ibsalut.es) per demanar hora per a la 
vaccinació. 
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Aquest sistema funciona amb una base de dades precarregada dels professionals 
sanitaris i sociosanitaris registrats com a tals durant la primovaccinació. 
Tanmateix, es poden donar casos de professionals incorporats recentment que no 
hi figurin i que per això no puguin obtenir una cita en el primer intent. En aquests 
casos i sempre que compleixi les condicions per rebre la dosi de record, el 
professional afectat ha d’enviar un missatge electrònic a registrecovid@ibsalut.es 
amb l’assumpte «Sanitari o sociosanitari nova incorporació» i indicant-hi dins el 
cos del missatge el nom i els llinatges, la data de naixement, el número del 
document d’identitat i un telèfon de contacte. 
 
Atentament, 
 
 
 
 
María Eugenia Carandell Jäger 
Directora d’Assistència Sanitària del Servei de Salut 
 
Palma, 2 de desembre de 2021 
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